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 2012 VOORSTELLEN   

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 10-04-2012 

Onderwerp:  Vaststelling Bouwverordening 

Leiderdorp 2012 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen de bouwverordening Gemeente Leiderdorp 2012 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De Rijksoverheid heeft aan een nieuw Bouwbesluit gewerkt met als doel om de 

bouwtechnische eisen leesbaarder, eenvoudiger en eenduidiger te maken. De 

nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur vervangt per 1 april 2012 onder meer het 

Bouwbesluit 2003 en het Besluit Brandveilig Gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) 

1.b Voorgeschiedenis 

Vooralsnog blijven gemeenten wettelijk verplicht om een bouwverordening te 

hebben.  Door gelijktijdig met het Bouwbesluit 2012 in werking tredende wijzigingen 

van de Woningwet wordt het aantal onderwerpen in de bouwverordening 

gehalveerd en resteren in de verordening slechts voorschriften over drie 

onderwerpen (stedenbouwkundige voorschriften; voorschriften inzake tegengaan 

van bouwen op verontreinigde grond en procedurele welstandsvoorschriften). De 

gewijzigde Woningwet geeft precies aan welke onderwerpen in de verordening 

geregeld mogen worden. Dit wettelijk kader biedt gemeenten geen mogelijkheid om 

hiervan in de bouwverordening af te wijken.  

1.c Samenhang beleidsvelden 

De Tweede Kamer is door de minister van BZK op 10 juni 2011 geïnformeerd, dat er 

een wetswijziging in procedure wordt gebracht, dit tot het geheel vervallen van de 

bouwverordening leidt.  
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2 Beoogd effect 

Met de vaststelling van deze verordening wordt voldaan aan de wettelijke verplichting op 

grond van artikel 8 van de Woningwet om een verordening aan te passen aan de actuele 

stand van zaken. 

 

3 Argumenten  

1. Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 per 1 april 2012 wordt het aantal 

onderwerpen in de Bouwverordening gehalveerd en resteren in de verordening slechts 

voorschriften over drie onderwerpen: 

A. stedenbouwkundige voorschriften; 

B. voorschriften inzake tegengaan van het bouwen op verontreinigde grond en 
C. procedurele welstandsvoorschriften. 

 
 

2. Op grond van artikel 8 van de Woningwet is het voor de gemeente verplicht om een 

bouwverordening te hebben 

3. Op grond van artikel 149 van de Gemeentewet  is de gemeenteraad het bevoegd 
gezag om de verordening vast te stellen 
 

4. In de bijlage bij dit voorstel worden  per gewijzigd artikel de wijzigingen ten opzichte 

van de Bouwverordening 2010 gemotiveerd. Ook zijn met deze aanpassing van de 

bouwverordening enkele kleine wetstechnische wijzigingen aangebracht in de 

welstandsbepalingen van de verordening.  

 

4 Milieu 

Niet van toepassing 

 
 

5 Communicatie en participatie 

Deze wijzigingsverordening treedt in werking op het moment van in werking  treden van 
het  Bouwbesluit. Wettelijk is bepaald dat het Bouwbesluit op 1 april 2012 in werking  
treedt. Vanaf  die datum kunnen bepalingen in de gemeentelijke bouwverordening die op 
grond van het  Bouwbesluit zijn vervallen niet meer  worden toegepast. Om de formele 
status en de tekst van de gemeentelijke  bouwverordening in overeenstemming  te  
brengen met  de geldende hogere regelgeving is vaststelling van de wijzigingsverordening  
nodig. De wijzigingsverordening geldt dan ook met  terugwerkende kracht vanaf 1 april 
2012.  
 
 
 
 
6. Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 
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Niet van toepassing 
 

7.     Kosten, baten en dekking 
Niet van toepassing 

 

8. Evaluatie 

Er vindt geen evaluatie plaats.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Motivering per gewijzigd artikel van de wijzigingen ten opzichte van de Bouwverordening 
2010 

2. concept Bouwverordening Gemeente Leiderdorp 2012 


